
 

1 

 

Program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci 

 

Název programu: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji 

Účel podpory  

Účelem podpory je snížení emisí z lokálního vytápění domácností 

podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi 

znečišťujících látek a dále přispět ke snížení imisního zatížení lidských 

sídel znečišťující látkou benzo(a)pyren, PM10 a PM2,5, a přispět tak k 

dosažení imisních limitů pro ochranu zdraví  lidí na území Libereckého 

kraje. 

Důvody podpory 

stanoveného účelu 

Zlepšit kvalitu ovzduší snížením emisí z lokálního vytápění domácností, 

které se významně podílejí na expozici obyvatelstva nadlimitní 

koncentrací uvedených znečišťujících látek a výměna zastaralých zdrojů 

tepla. Toto napomůže splnit legislativou stanovené podmínky v oblasti 

vytápění domácností a zlepšit tak kvalitu ovzduší i života v lidských 

sídlech. 

Předmět podpory 

Předmětem je výměna zastaralých spalovacích zařízení na tuhá paliva v 

domácnostech, podílejících se na znečištění ovzduší, za zdroj vytápění, 

splňující požadavky Nařízení Komise EU, kterým se provádí směrnice 

evropského parlamentu a rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich 

prováděcích předpisů. 

Předmětem podpory je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá 

paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje: 

a) tepelné čerpadlo 

b) kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa, kombinace uhlí + biomasa) 

c) plynový kondenzační kotel  

d) instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé 

vody (není podporováno samostatně, ale pouze s výměnou zdroje 

tepla uvedenou v bodech a), b), c)) 

Podporovaný nový tepelný zdroj (body a), b), c), d)) musí být k datu 

podání závěrečného vyúčtování projektu registrován v „Seznamu 

výrobků a technologií v rámci Operačního programu Životní prostředí, 

Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1., vedený Státním fondem životního 

prostředí České republiky“, na www.opzp.cz. 

Podmínky podpory 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout za těchto 

podmínek: 

A. Rodinný dům se nachází na území Libereckého kraje. 

B. Rodinný dům musí být vytápěn převážně kotlem na tuhá paliva. 

V případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma a více zdroji, tj. kotlem 

na tuhá paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., 

žadatel uvádí v Žádosti o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové 

dotace v Libereckém kraji procentuální odhad pokrytí tepelné potřeby 

budovy, čímž prohlašuje, že je/byl kotel na tuhá paliva prokazatelně 
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v provozu a plní funkci hlavního zdroje vytápění.  

C. V rodinných domech musí být současně provedena alespoň minimální 

technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti 

rodinného domu tj. realizace Mikro energetických opatření. Mikro 

energetické opatření musí být doporučeno energetickým specialistou 

vedeným v Seznamu energetických specialistů Ministerstva průmyslu 

a obchodu. V rámci jedné žádosti fyzické osoby může být realizováno 

i více opatření z uvedeného seznamu, na http://www.mpo-

enex.cz/experti/expertlist.aspx. 

 Zateplení střechy nebo půdních prostor 

 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy 

 Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.) 

 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace 

tepelných mostů 

 Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního 

(např. zádveří) 

 Dílčí výměna oken 

 Výměna vstupních a balkonových dveří 

 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních 

dveří 

 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla, trojskla 

 

Mikro energetická opatření nemusí být provedena v rodinných 

domech, které dosahují klasifikační třídy energetické náročnosti „C“ 

a vyšší pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární 

neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. 

Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na 

min. energetickou náročnost, nebo je současně na realizaci opatření 

vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy zažádáno 

v rámci aktuální výzvy z programu „Nová zelená úsporám“. Tuto 

skutečnost je nutné doložit (viz. část F. Povinné přílohy žádosti, bod 

8. a 9.) 

D. V případě, že nově pořízený kotel na tuhá paliva bude s ručním 

přikládáním, tj. bez automatického přikládání paliva, je vyžadována 

současně instalace akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW 

výkonu instalovaného kotle (včetně případného zásobníku teplé 

užitkové vody, dále jen TUV, pokud je tímto kotlem ohřívána). Pokud 

bude výrobcem kotle s automatickým přikládáním deklarována také 

možnost ručního přikládání, je nutno akumulační nádobu instalovat 

též. 

E. V případě, že konečný uživatel vlastní více nemovitostí, které splňují 

podmínky dotačního programu, může podat žádost o dotaci za každou 

tuto nemovitost. 

F. Příjemce dotace je povinen zajistit řádný provoz a údržbu nového 

otopného zařízení, a to po celou dobu udržitelnosti v délce 5 let od 

uzavření smlouvy. Dále souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze 

strany poskytovatele dotace a třetích osob pověřených 

poskytovatelem ke kontrolám po dobu udržitelnosti.  
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Správce programu 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 

Oddělení řízení grantových schémat 

Kontakt na 

administrátory 

programu 

Oddělení řízení grantových schémat  

Email: kotliky@kraj-lbc.cz  

Tel: 485 226 579 

Odkaz na webové 

stránky oblasti 

podpory/programu  

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace 

Den zveřejnění 

programu 

1) Web Libereckého 

kraje 

2) úřední deska 

způsobem 

umožňujícím 

dálkový přístup 

23. 12. 2015  

Lhůta pro podání 

žádosti 

Od 25. 01. 2016 od 7:00 hod.  

Příjem žádostí končí nejpozději dne 30. 06. 2017 v 15:00 hod., nebo dne, 

kdy celková výše prostředků (navýšená o 20 % s cílem vytvořit zásobník 

projektů) alokovaná pro program bude vyčerpána součtem všech došlých 

žádostí o dotaci. Nastane-li tento den před 30. 06. 2017, bude Krajský 

úřad o této skutečnosti informovat na svých webových stránkách. 

Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ukončit průběžný příjem žádostí 

v dřívějším termínu. 

Celkový finanční 

objem určený pro 

toto vyhlášení 

programu 

 135 339 806,00 Kč 

 
Výše podpory a způsobilost výdajů programu 

Maximální 

způsobilé výdaje 

na projekt (v Kč) 

150 000,00 Kč 

Maximální výše 

dotace ze 

způsobilých výdajů 

(v %) 

Procentuální výše dotace ze způsobilých výdajů: 

 70 % z celkových způsobilých výdajů v případě realizace kotle 

spalujícího pouze uhlí,  

 75 % z celkových způsobilých výdajů v případě realizace 

kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového 

kondenzačního kotle,  

 80 % z celkových způsobilých výdajů v případě, že jsou projektem 

realizovány obnovitelné zdroje energie, dále jen OZE (tepelné 

čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).  

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla 

Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území 

(dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU 

překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 
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% (Cvikov, Kamenický Šenov, Nový Bor, Skalice u České Lípy, 

Chotovice, Okrouhlá, Česká Lípa, Doksy, Mimoň, Liberec, Stráž nad 

Nisou, Ohrazenice, Turnov). 

Časová způsobilost 

výdajů 

Výdaje spojené s realizací projektu uskutečněné v časovém období od 15. 

07. 2015 do 30. 06. 2018. 

Způsobilé výdaje 
a) dodávka nového zdroje tepla;  

b) stavební práce a služby spojené s dodávkou a instalací nového zdroje 

tepla; 

c) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné 

soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a 

instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, 

výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového 

zdroje tepla pro vytápění; 

d) výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do 

stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických 

parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého 

provozu); 

e) výdaje na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze 

v případě, že není realizováno opatření vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti objektu a je tedy prokazována úroveň 

požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. 

klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „A, B, C“; tedy min. 

„C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární 

neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. 

Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek na 

min. energetickou náročnost. 

f) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací opatření vedoucí 

ke snížení energetické náročnosti objektu tzv. Mikro energetická 

opatření, v objektu kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění. 

Uznatelné náklady na Mikro energetická opatření mohou tvořit 

maximální výši 20 000 Kč; 

g) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti 

navrhovaného řešení; 

h) výdaje na projektovou dokumentaci. 

Nezpůsobilé 

výdaje 
Finanční prostředky nemohou být použity na nezpůsobilé výdaje projektu, 

které jsou zejména:  

a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či 

služeb;   

b) výdaje na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací 

projektu; 

c) splátky půjček a úvěrů vč. jejich nedoplatků, úroků z prodlení, 

leasingové splátky, odpisy pohledávek, manka a škody vč. výdajů 
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příjemce, které nelze účetně doložit; 

d) penále, pokuty a platby sankčního charakteru; 

e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za 

připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ...); 

f) výdaje na právní spory; 

g) výdaje související se zpracováním Žádosti předložené příjemcem na 

kraj; 

h) Náklady na Mikro energetická opatření převyšující částku 20.000,- 

Kč;  

i) ostatní výdaje neuvedené ve výčtu způsobilých výdajů; 

 
Ostatní podmínky programu 

A. 
Oprávněný 

žadatel: 

Fyzická osoba - vlastník „rodinného domu“ na území Libereckého kraje.  

„Rodinným domem“ je stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž 

jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví. Za „rodinný dům“ je pro účely tohoto 

programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše 3 samostatné 

byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro 

byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé 

ubytování (hotel, penzion apod.) se za „rodinný dům“ nepovažují, a to ani 

v případě, že zde má konečný uživatel trvalé bydliště.  

V případě, že nemá žadatel v katastru nemovitostí nemovitost vedenou 

pod pojmem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“, musí prokázat kopií 

veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační rozhodnutí, Kolaudační 

souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o změně užívání stavby, 

ověření projektové dokumentace a stanovení účelu užívání ve smyslu ust. 

§ 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným domem ve smyslu § 2 písm. 

a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o obecných požadavcích na využití 

území, ve znění pozdějších předpisů. 

Spoluvlastníci rodinného domu dokládají písemný souhlas s realizací 

projektu, viz povinné přílohy k žádosti uvedené v tomto programu. 

Právo majitele nakládat s nemovitostí nesmí být omezeno soudcovskou či 

exekutorskou zástavou. Zástavy z důvodu hypotéky a půjčky pro úpravu 

bydlení nejsou na závadu.  

V případě, že „rodinný dům“, pro který je žádána dotace na výměnu kotle, 

je také sídlem podnikání, může o dotaci žádat žadatel výše vymezený, a to 

za předpokladu, že bude dodržena definice rodinného domu a stavba 

splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu využívána.   
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B. 
Omezení 

podpory: 

V rámci programu nelze podporovat: 

 výměnu kamen a krbů 

 výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani 

za kotel spalující uhlí a biomasu 

 náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva 

 náhradu stávajícího kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, je-li 

veden v Seznamu výrobků a technologií v rámci Operačního 

programu Životní prostředí, Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, který je 

veden na www.opzp.cz. 

 výměnu zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, 

nejdříve od 01. 01. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, 

Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu 

výměny kotlů (kraje a MŽP)  

Příjemce nesmí využít k realizaci účelu a předmětu projektu jiné finanční 

prostředky poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje. Výdaje hrazené z 

dotace poskytnuté na základě smlouvy nesmí příjemce uplatnit vůči 

plnění v rámci jiné dotace. 

C. 
Forma 

podpory: 
 Účelová investiční dotace z rozpočtu LK 

D. 
Termín 

realizace 

aktivit: 

15. 07. 2015 – 30. 06. 2018 

E. 

Způsob, 

termín a místo 

podání 

žádosti: 

Žádost o dotaci je podána prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí 

dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“, a to v jednom 

podepsaném originále v českém jazyce včetně všech předepsaných příloh 

(dále jen žádost o dotaci). Žádost o dotaci včetně jejich příloh je nutné 

vyplnit strojopisem nikoliv ručně, vyjma přílohy č. 7 „Doporučená 

Mikro energetická opatření“, která jako jediná může být vyplněná ručně. 

 

Žádost o dotaci, předkládá žadatel v zalepené obálce označené: 

 plným jménem žadatele a adresou 

 textem „Neotvírat“ 

 názvem programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“ 

 

Žádost je doručena: 

1.  podáním na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje (dále 

KÚLK) U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2, nejdříve dne 25. 01. 2016 

od 7:00. V následující pracovní dny budou žádosti přijímány na 

podatelně KÚLK v těchto časech: 

Pondělí 07:00 – 17:00 

Úterý 07:00 – 16:00 

Středa 07:00 – 17:00 

Čtvrtek 07:00 – 16:00 

Pátek 07:00 – 15:00 
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2.  zasláním prostřednictvím poštovních služeb na adresu Krajského 

úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80  Liberec 2 
 

Žádosti přijaté před 25. 01. 2016, 7:00 nebudou ze strany správce 

programu otevřeny a budou žadateli vráceny zpět na adresu 

uvedenou na obálce. Žadatel má možnost opětovného podání žádosti 

v řádném termínu. 
 

Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem, e-mailem 

nebo datovou schránkou) či ručně vyplněné budou vyřazeny. 

F. 

Povinné 

přílohy 

k žádosti: 

Povinné přílohy 

Př. č. 1: Fotodokumentace stávajícího / původního kotle na tuhá paliva v 

tištěné podobě, zejména zapojení původního kotle na otopnou soustavu, 

komínové těleso, označení kotle od výrobce (značka, typ, výrobní číslo). 

Př. č. 2: v případě realizace Mikro energetického opatření 

fotodokumentace stávajícího / původního stavu místa, kde dojde k 

realizaci těchto opatření v tištěné podobě.  

Povinné přílohy č. 3., 4., 5. a 6., pokud existuje více vlastníků domu, 

bytové jednotky nebo je majitel pozemku odlišný, doložte dle 

relevantnosti 

Př. č. 3: Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k nákupu, 

instalaci a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě 

více spoluvlastníků rodinného domu. 

Př. č. 4: Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové 

jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování 

nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové 

jednotky. 

Př. č. 5: Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví 

rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného 

jmění manželů. 

Př. č. 6: Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník 

nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům 

nachází. 

Povinné přílohy (jedna z uvedených příloh č. 7., 8. a 9. je vždy povinná) 

Př. č. 7: Formulář „Doporučená Mikro energetická opatření“ – potvrzený 

energetickým specialistou. Povinnou přílohou je pouze v případě realizace 

Mikro energetických opatření. 

Př. č. 8: Originál nebo ověřená kopie průkazu energetické náročnosti 

budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění 

požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min. „C“ 

pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné 

energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinnou přílohou 

je pouze v případě, pokud slouží k prokázání podmínek na min. 

energetickou náročnost. 
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Př. č. 9: Žádost v rámci aktuální výzvy z programu Nová zelená úsporám, 

prokazující zahájení kroků vedoucích ke snížení energetické náročnosti 

budovy. Povinnou přílohou je pouze v případě, pokud nebudou 

realizována Mikro energetická opatření dle přílohy č. 7 a ani nebude 

dokládána energetická náročnost budovy dle přílohy č. 8. 

Povinná příloha č. 10 (v případě, že v katastru nemovitostí není objekt 

veden pod pojmem „rodinný dům“ nebo „bytový dům“) 

Př. č. 10: Kopie veřejnoprávního oprávnění (např. Kolaudační 

rozhodnutí, Kolaudační souhlas, oznámení o užívání stavby, rozhodnutí o 

změně užívání stavby, ověření projektové dokumentace a stanovení účelu 

užívání ve smyslu ust. § 125 SZ a další), že je nemovitost rodinným 

domem ve smyslu § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2000 Sb., o 

obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů. 

G. 
Způsob 

hodnocení 

Pořadí podaných žádostí pro následné administrování: 

1. Žádosti doručené na podací místo v souladu s podmínkami podání 

budou označeny datem a časem (hodina a minuta) přijetí. Více žádostí 

doručených jednou osobou, bude označeno stejným datem a časem 

přijetí. Při doručení prostřednictvím poštovních služeb budou žádosti 

označené stejným datem a časem přijetí od poštovní služby. 

2. Rozhodným okamžikem pro přidělení registračního čísla je datum a 

čas (hodina a minuta) doručení na podací místo.  

Hodnocení žádostí: 

Žádosti o dotaci budou hodnoceny postupně podle přiděleného 

registračního čísla. 

Administrativní kontrola: 

a) hodnocena bude formální přijatelnost žádosti:  

 je žádost zpracována na předepsaném formuláři a je úplná  

 žádost obsahuje všechny požadované přílohy 

 není rozpor mezi údaji v žádosti a není rozpor mezi údaji v žádosti 

a v jejích přílohách 

b) hodnocena bude věcná přijatelnost žádosti: 

 je v souladu s účelem a podmínkami vyhlášeného programu  

 je projekt v souladu s cíli programu a Závaznými pokyny pro 

Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní 

prostředí 

V případě identifikace nedostatků v rámci hodnocení formální 

přijatelnosti, bude žadatel správcem programu písemně vyzván k doplnění 

žádosti. Doplnění žadatel provede ve lhůtě 10-ti pracovních dní od 

doručení písemnosti v souladu s podmínkami programu. Veškerá 

komunikace mezi správcem programu a žadatelem v rámci hodnocení 

administrativního souladu musí probíhat v písemné tištěné podobě. Žádost 

lze doplnit pouze jednou a doručit ji dle způsobu uvedeného v bodě E 

tohoto programu. Obálku musí žadatel označit textem „Neotvírat – 

doplnění“. V případě neodstranění nedostatků bude tato žádost vyřazena.  
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V rámci hodnocení formální přijatelnosti lze ze strany žadatele upřesnit či 

vysvětlit případy, kdy v rámci znění předložené žádosti včetně jejích 

příloh jsou na více místech uvedeny stejné informace a ty nejsou totožné 

či z žádosti není jednoznačně patrné, jak danou informaci žadatel myslel.  

Žádosti, které neprojdou hodnocením věcné přijatelnosti, budou z dalšího 

hodnocení vyřazeny. 

Poskytovatel dotace stanovuje časové milníky a to k 29. 02. 2016,           

30. 04. 2016, 30. 06. 2016, 31. 08. 2016, dále pak k poslednímu dni 

v každém dalším měsíci a to až do 30. 06. 2017. Pravidelně pak budou 

v těchto intervalech shromážděny přijaté žádosti, postupně tak, jak byly 

doručeny a po provedení administrativní kontroly budou předloženy ke 

schválení a to v pořadí dle data a času přijetí kompletní žádosti do výše 

alokace. V případě, že bude žádost vrácena k dopracování, v rámci 

hodnocení formální přijatelnosti, bude platné datum předložení kompletní 

žádosti. K rozhodnutí o poskytnutí dotace dojde vždy nejdéle do 2 měsíců 

od uplynutí milníku.  

V případě, že vyčerpání alokace vyjde na stejný datum a čas doručení pro 

více žádostí, které úspěšně prošly administrativní kontrolou, dojde k 

rozdělení alokované částky poměrně mezi všechny tyto žádosti. 

Projekty, na něž nezbyly finanční prostředky (vyčerpaná výše alokace) a 

jsou po věcné i formální stránce v pořádku, jsou uloženy v zásobníku 

projektů a v případě uvolnění prostředků mohou být podpořeny v pořadí, 

v jakém byly do zásobníku schváleny. 

H. 
Lhůty pro 

rozhodnutí o 

žádosti: 

Konzultace žádostí. 

Odbor regionálního 

rozvoje a evropských 

projektů, Oddělení 

řízení grantových 

schémat. 

Od 04. 01. 2016 průběžně 

do 30. 06. 2017.   

Příjem žádostí. 

Podepsaný originál 

včetně všech příloh 

v tištěné podobě na 

podatelnu Krajského 

úřadu nebo 

prostřednictvím 

poštovních služeb. 

V pracovní dny od         

25. 01. 2016 od 7:00,  

průběžně do 30. 06. 2017.  

 Poskytovatel dotace si 

vyhrazuje právo ukončit 

průběžný příjem žádostí 

v dřívějším termínu. 
Kontrola formální 

přijatelnosti a věcné 

přijatelnosti uvedené 

v bodě G a 

předložení ke 

schválení orgánům 

kraje. 

Určení zaměstnanci 

ORREP. 

Průběžně 

dle termínu doručení a 

milníků definovaných ve 

způsobu hodnocení. 

Projednání návrhu. 
Rada LK / 

Zastupitelstvo LK* 

Průběžně 

dle termínu doručení a 

milníků definovaných ve 

způsobu hodnocení. 
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I. 

Oznámení o 

schválení / 

neschválení 

dotace: 

Písemně do 15 dnů od podpisu ověřeného usnesení Rady LK / 

Zastupitelstva LK.* 

J. Právní forma: 
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace 

v Libereckém kraji. 

K. 

Doklady 

požadované 

k uzavření 

smlouvy: 

Kopie smlouvy o běžném účtu žadatele. 

 

L. 

 

Způsob 

financování: 

Dotace může být čerpána až po uzavření příslušné smlouvy mezi 

příjemcem dotace (žadatelem) a Libereckým krajem (poskytovatel 

dotace). 

Varianty poskytnutí dotace:  

1. Financování ex-post - v případě, kdy příjemce uhradil celkové 

způsobilé výdaje projektu z vlastních zdrojů, předloží Oddělení řízení 

grantových schémat, odboru regionálního rozvoje a evropských 

projektů Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „správce 

programu“) závěrečné vyúčtování. Po schválení způsobilých výdajů 

správcem programu dojde k vyplacení dotace do 15-ti pracovních dnů. 

2. Financování se zálohovou platbou - příjemce dotace uhradí 

minimálně vlastní podíl a prostřednictvím průběžného vyúčtování 

požádá o zálohovou platbu. Správce programu proplatí 50 % dotace 

formou zálohové platby do 15-ti pracovních dnů po schválení dokladů 

z průběžného vyúčtování. Po doložení závěrečného vyúčtování 

projektu a jeho schválení ze strany správce programu, dojde do 15-ti 

pracovních dnů k proplacení doplatku dotace. 

 

M. 

 

Podmínky 

vyúčtování: 
Vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí účelové dotace. 

 

N. 

 
Ostatní: 

 Doba realizace projektu začíná dnem podání kompletní žádosti a 

končí 12 měsíců od podání kompletní žádosti. To je současně nejzazší 

termín pro předložení závěrečného vyúčtování a nejzazší termín pro 

naplnění účelu projektu. V rámci posledního milníku bude realizace 

projektu počítána od data prvotního podání žádosti. 

 Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům 

nevracejí, vyjma žádostí, které poskytovatel dotace obdrží před  25. 

01. 2016, 7:00. 

 Na poskytnutí dotace není právní nárok a poskytnutí dotace z 

programu nezakládá nárok na poskytnutí dotace z programu 

v obdobích následujících. 

 Navržená Mikro energetická opatření vyplněná energetickým 

specialistou v příloze žádosti č. 7: Formulář „Doporučená Mikro 

energetická opatření“, jsou pro splnění podmínek programu závazná. 
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 Program byl schválen Libereckým krajem na základě usnesení 

zastupitelstva kraje č. xxxxx ze dne xxxxx.  

 Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí před 

plánovaným datem ukončení. 
*Zastupitelstvo LK bude rozhodovat o poskytnutí dotace a schvalovat smlouvu v případě žadatele, 

předkládajícího více žádostí, jejichž souhrnná částka dotace přesahuje 200 000,- Kč v souladu se zákonem číslo 

129/2000 Sb., o krajích. 

 

Pozn.:  

Nedílnou součástí vyhlášeného programu jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - vzorový Hodnotící formulář  

Příloha č. 2 - vzor Žádosti o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém 

kraji včetně vzorových příloh 

Příloha č. 3 - vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace 

v Libereckém kraji včetně vzorových příloh 
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Příloha programu č. 1  

Hodnotící formulář 

 
Pozn. část hodnocení I – III provádí správce programu, 

 

I. Identifikační údaje 
 

Název Programu Kotlíkové dotace v Libereckém 

kraji 

Registrační číslo   

Žadatel  

Celková předpokládaná výše projektu (v Kč s DPH)   

Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu (v Kč s DPH)  

% dotace z celkových způsobilých výdajů projektu   

Celková výše dotace z programu (v Kč s DPH)  

 

II. Formální přijatelnost 
           

žádost je zpracována na předepsaném formuláři a je úplná ANO  NE  

žádost obsahuje všechny požadované přílohy ANO  NE  

není rozpor mezi údaji v žádosti a není rozpor mezi údaji v žádosti a 

v jejích přílohách 
ANO  NE  

 

III. Věcná přijatelnost 
          

žádost je v souladu s účelem a podmínkami vyhlášeného programu ANO  NE  

Projekt je v souladu s cíli programu a Závaznými pokyny pro Specifický 

cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 
ANO  NE  

 

 

Projekt je v souladu s podmínkami a je způsobilý pro předložení ke 

schválení radě LK / zastupitelstvu LK. 
ANO  NE  

 

 

V případě, že projekt není způsobilý pro předložení ke schválení Radě LK / Zastupitelstva LK, 

uveďte důvody (chybějící povinné přílohy apod.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodnocení provedl(a): Dne:  

 

 

 

podpis 


